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TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CTCP NHIỆM KỲ 2016-2021 

 

Kính gửi :   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CTCP 

 

Tôi/Chúng tôi tên là (cá nhân/tổ chức): ............................................................................... 

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....................Ngày cấp: ....../......./.........Nơi cấp: .................. 

Địa chỉ: ................................................................................................................................. 

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:...............................................................) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.............................................................................. 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm 

thành viên Ban Kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016-

2021”, Điều lệ Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP và Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng 

tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Rau quả, 

Nông sản – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Rau 

quả, Nông sản – CTCP cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm 

soát Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 để tiến hành bầu cử 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 30/06/2016. Cụ 

thể như sau: 

Ông (Bà): ................................. .......................................................................................... 

CMND/ĐKKD số: ...........................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ..................... 

Địa chỉ: ............................................................................................................................... 

Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành:....................................................... 

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:………………………………………...) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):…………………………………………………. 

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này. 

Trân trọng cảm ơn! 

                ............., ngày ...... tháng ….. năm 2016 

              CỔ ĐÔNG 

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 


